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الفصل الدراسي األول 

"الكتلةوالوزن"

الوحدةاألولى
القوىوالحركة
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االختباراألول
أجبعناألسئلةالتالية:

)تذكر(السؤالاألول:
أكملالعباراتالتالية:

تقاسالكتلةبوحدة................أ،................ -1
يقاسالوزنبوحدة............... -2
()تطبيقكتلتهتساوى...........،فإننيوتنعلىسطحاألرض30جسموزنه -3
يتوقفوزنالجسمعلى.............،................،................ -4
وزنالجسمعلىسطحالقمريساوى............وزنهعلىسطحاألرض. -5

)تذكر(السؤالالثاني:
أكتبالمصطلحالعلميالدالعلىكلعبارةمنالعباراتالتالية:

قوةجذباألرضللجسم.).................( -1
مقدارمايحتويهالجسممنمادة.).................( -2
إداهتستخدمفيقياسالوزن.).................( -3
إداهتستخدمفيقياسالكتلة.).................( -4

ثالث:السؤالال
)تطبيقومستوياتعليا(كجمعلىسطحاألرضفأحسب:60اذاكانتكتلهجسم= -أ

كتلةالجسمعلىسطحالقمر. -1
وزنالجسمعلىسطحاألرض. -2
وزنالجسمعلىسطحالقمر. -3

)فهم(:قارنبين -ب
كتلتهفيالفضاء.و،كتلهرائدفضاءعلىسطحالرض

السؤالالرابع:
)فهم(علللمايأتي: -أ

يزدادوزنالجسمبزيادةكتلته. -1
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 قوةجاذبيةالقمرأقلمنقوةجاذبيةاألرض. -2




)تطبيق(
ذاكانتعجلةالجاذبيةعلىكوكبإتختلفعجلةالجاذبيةمنكوكبآلخرفيالمجموعةالشمسيةف -ب

 .2م/ث80,22،المشترى2م/ث05,9،زحل2م/ث7,3،المريخ2م/ث78,3عطارد
أيمنهذهالكواكبيكون؟

 وزنكعليهأكبرقيمة؟ -1
 وزنكعليهأقلقيمة؟ -2
 وزنكعليهيكونتقريبا مساويا لوزنكعلىسطحاألرض؟ -3

)تطبيقومستوياتعليا(
منالرسمالمقابل-جـ






 كجم؟5,2ماوزنجسمكتلته -1
منالرسمتكونقيمةالجاذبيةاألرضية؟ -2


*********************









 وتن(يالوزن ) الن
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االختبارالثاني
أجبعناألسئلةالتالية:

)تذكر(السؤالاألول:
أكملالعباراتالتالية:

يقاسالوزنباستخدام................. -1
تقاسالكتلةباستخدام...................... -2
جراميكونوزنه..................كيلو3جسمكتلته -3
يزدادوزنالجسمعلىسطحاألرضبزيادة................... -4

)تذكر(السؤالالثاني:
أكتبالمصطلحالعلميالدالعلىكلعبارةمنالعباراتالتالية:-أ

منالماءالمقطر.)...................(وحدةقياسالكتلةوتكافئتقريبا كتلهلتر -1
جرام.)...................(100وحدةقياسالوزنوتكافئتقريبا وزنجسمكتلته -2
جسمفضائيتكونجاذبيتهسدسجاذبيةاألرض.)..................( -3

من:ماالمقصودبكل -ب
الوزن-2الكتلة -1
السؤالالثالث:

)تطبيق(كجمعلىسطحاألرضفأحسب:120اذاكانتكتلهجسم= -أ
كتلةالجسمعلىسطحالقمر. -1
وزنالجسمعلىسطحاألرض. -2
وزنالجسمعلىسطحالقمر. -3

)فهم(:قارنبين -ب
وزنهعلىسطحالقمر.،ومقداروزنجسمعلىسطحاألرضمقدار -1
مرةأخرى.بعدصهرهاكتلتهامقارنةبمقداركتلهميداليةمنالفضةمقدار -2

السؤالالرابع:
)فهم(علللمايأتي: -أ
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 فأنالثقلينزلإلىأسفلويتمددسلكالميزانالزنبركي.عندتعليقثقلفيالميزانالزنبركي -1
 كتلهشخصعلىسطحاألرضتساوىكتلتهعلىسطحالقمر. -2




)تطبيقومستوياتعليا(-ب

عندتمثيلالعالقةبالشكلالتاليبينكتلهجسمووزنهعلىسطحالقمرأيالخطوطاالتيةيعتبر
صحيحا ؟











كجمعندسطحاألرضفتكونكتلتهعندالنقطةب؟3جسمكتلته-جـ








 أكبرمنكتلتهعندالنقطةأ. -1
 كتلتهعندالنقطةأ.أصغرمن -2
مساويا لكتلتهعندالنقطةا. -3




 الوزن ) النيوتن(
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 الجرام (بالكيلو الكتلة ) 1      2       3      4     5

 

 ب
 جـ

 جبل 

 أ

 سطح األرض
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"قياس درجة الحرارة ، توصيل الحرارة " 

الثانيةالوحدة
الطاقةالحرارية
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الوحدةالثانية)الطاقةالحرارية(

االختباراألول
أجبعناألسئلةالتالية:

السؤالاألول:
)تذكر(أكملالعباراتالتالية:

منالموادرديئةالتوصيلللحرارة..................و.................. -1
درجة -2 من المئوي لترمومتر يبدأ بينما سليزية ............. حرارة درجة من الطبي الترمومتر يبدأ

.......سليزية.........
يوصل...............الحرارةأسرعمناأللومنيومو.............. -3
يستخدم..............فيصناعةالترمومترات. -4
استخدامه.ليستخدم.............فيتطهيرالترمومترقب -5

السؤالالثاني:
)تذكر(التالية:أكتبالمصطلحالعلميالدالعلىكلعبارةمنالعبارات

صورةمنصورالطاقةتنتقلمنجسمأعلىفيدرجةالحرارةإلىجسمأقلفيدرجةالحارة. -1
قياسدرجةالحرارة.فيأدواتتستخدم -2
موادتسمحبمرورالحرارةمنخاللها. -3
يوجدفوقمستودعالزئبقبالترمومترالطبي. -4

السؤالالثالث:
)فهم(يأتي:علللما

وجودمسافاتمحسوبةبينقضبانالسكةالحديدية. -1
يسمىالترمومترالمئويبهذااالسم. -2
يستخدماأللومنيومفيصناعةأوانيالطهى. -3
غليانالسوائل.درجةاليستخدمالترمومترالطبيفيقياس -4

السؤالالرابع:
(تذكر):الغيرصحيحة(أمامالعبارةx(أمامالعبارةالصحيحةوعالمة)√ضععالمة) -أ
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تنتقلالحرارةمنالجسمالباردإلىالجسمالساخن.)( -ب
الموادجيدةالتوصيلللحرارة.)(جميع -ت
درجةسليزية.)(45ألي35درجتيحرارةيبقىالزئبقسائالبين -ث
فيالترمومترالطبيكلدرجةمقسمةإلىعشرةأجزاء.)( -ج

)تطبيقومستوياتعليا(-ب
سجلتدرجةحرارةخمسةأطفالوكانتالنتيجةكالتالي:
منالرسمالمقابل






أياألطفالأعلىفيدرجةالحرارة؟ -1
أيطفلأقلفيدرجةالحرارة؟ -2
أيالطفلينمتساويينفيدرجةالحرارة؟ -3




















5  4  3  2  1

الطفل 

39

38

37

36

35

درجة الحرارة ) سليزية (
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االختبارالثاني
أجبعناألسئلةالتالية:

السؤالاألول:
)تذكر(أكملالعباراتالتالية:

 منالموادجيدةالتوصيلللحرارة...........و..............و.............. -1
 ماء.............درجةسيليزيةدرجةغليانال،وفيدرجةانصهارالجليد.........درجةسيليزية -2
 تنتقلالحرارةمنالجسم............فيدرجةالحرارةإلىالجسم...........فيدرجةالحرارة. -3
 يستخدمالترمومتر............فيقياسدرجةحرارةالسوائل. -4

السؤالالثاني:
)تذكر(أكتبالمصطلحالعلميالدالعلىكلعبارةمنالعباراتالتالية:

 يساعدنافيالتعبيرعنمدىسخونةاوبرودةالجسم.مؤشر  -1
 يستخدملقياسدرجةالحرارة. -2
 موادالتسمحبمرورالحرارةمنخاللها. -3
طرفاألنبوبةالشعرية.فيمكانيتجمعفيهالزئبقموجود -4

السؤالالثالث:
)فهم(علللمايأتي:

 اليستخدمالترمومترالطبيلقياسدرجةغليانالماء. -1
 يجبتطهيرالترمومترقبلاستخدامه. -2
 يجبرجالترمومترقبلاستخدامه. -3
 تصنعمقابضأوانيالطهىمنالبالستيكأوالخشب. -4

السؤالالرابع:
(تذكر):الغيرصحيحة(أمامالعبارةx(أمامالعبارةالصحيحةوعالمة)√ضععالمة) -أ

 درجةانصهارالثلجهيصفرسيليزية.)( -1
 االلومنيوميوصلالحرارةأسرعمنالنحاس.)( -2
 يستخدمالترمومترالمئويفيقياسدرجةحرارةجسماإلنسان.)( -3
المعادنجيدةالتوصيلللحرارة.)(جميع -4
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)تطبيقومستوياتعليا(-ب
قطعةمنالثلجوقطةمنالخبزالساخنللحفاظعلىدرجةحرارةكلمنهما:

غاىزقامازاطثةجزبنلقزاالطن نين زز،زبين از غاىزاطخببزاطساخوزةقاماز وزاطة:سع ك.ع -زأ

 از غاىزاطثةجزاطساخوزةقاماز وزاطة:سع ك.بينغاىزقامازاطخببزبنلقزاالطن نين ز،زعز -ز 
عغاىزك ز وزقامازاطخببزبنلقزاالطن نين زناطثةجزاطساخوزةقاماز وزاطة:سع ك.ز-ج

عغاىزك ز وزقامازاطخببزبنلقزاالطن نين ززناطثةجزاطساخوزبنلقزاءطن نين . -زد


؟............................................جابتكفسرإ
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االختبارالثالث
أجبعناألسئلةالتالية:

السؤالاألول:
)تذكر(أكملالعباراتالتالية:

منأنواعالترمومترات.................و................ -1
تصنعأوانيالطهىمن.............أو....................... -2
تصنعمقابضالمكواةمن................ -3
يبدأتدريجالترمومترالطبيمن.............درجةسيليزيةإلى...............درجةسيليزية. -4

السؤالالثاني:
)تذكر(أكتبالمصطلحالعلميالدالعلىكلعبارةمنالعباراتالتالية:

وحدةقياسدرجةالحرارة. -1
سائليستخدمفيصناعةالترمومترات. -2
سائليستخدمفيتطهيرالترمومترقبلاستخدامه. -3
 أيجسم.مؤشريساعدنافيالتعبيرعنمدىسخونةأوبرودة -4

السؤالالثالث:
)فهم(ماذايحدثفيالحاالتاآلتية:

عدموجوداختناقفيالترمومترالطبي. -1
الضغطعلىالترمومترالطبيوهوفيالفم. -2
مالمسةكوبشايساخناليد. -3
ومترات.استخداممادةغيرالزئبقفيالترم -4

السؤالالرابع:
(تذكر):الغيرصحيحة(أمامالعبارةx(أمامالعبارةالصحيحةوعالمة)√ضععالمة)

الموادرديئةالتوصيلللحرارةهيالموادالتيتسمحبمرورالحرارةمنخاللها.)( -1
 )(الهواءمنالموادالعازلةللحرارة. -2
الفكرةاألساسيةلعملالترمومترهيتغيرحجمالسائلالموجودمعتغيردرجةالحرارة.)( -3
فيالترمومترالمئوياختناقفوقمستودعالزئبق.)(يوجد -4
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)تطبيقومستوياتعليا( -ب
توفرإ خن:لديكثالثةاكوابلهانفسالشكلوالحجموبهانفسالكميةمنالشايالساذا

،والكوبالثانيمنالزجاج،والكوبالثالثمنالبالستيكالكوباألولمصنوعمناألومنيوم
الخاصبالموادالساخنة.

أيمنهذهاألكوابيحافظعلىالشايساخنلفترةأطول؟فسرإجابتك؟

.............................................................................................
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االختبارالرابع
أجبعناألسئلةالتالية:

السؤالاألول:
تذكر()أكملالعباراتالتالية:

تدريجالترمومترالطبييبدأمندرجةحرارة............وينتهىعند...........درجة. -1
يستخدمالترمومترويستخدمالترمومتر.............فيقياسدرجةحرارةالس -2 ائلالمختلفة،بينما

..............فيقياسدرجةحرارةجسماألنسان.
............يوجداختناقفيالترمومتر. -3
أعلىدرجةحرارةفيالترمومترالمئويهي...........درجة. -4
بقىالزئبقسائالبيندرجتيحرارة.............و..............سيليزية.ي -5

السؤالالثاني:
)تذكر(أكتبالمصطلحالعلميالدالعلىكلعبارةمنالعباراتالتالية:

موادتسمحبمرورالحرارةخاللها. -1
سائليستخدمفيصناعةالترمومترات. -2
رةالىجسمأقلفيدرجةالحرارة.راصورمنصورالطاقةتنتقلمنجسمأعلىفيدرجةالح -3
درجةانصهارالجليد. -4

السؤالالثالث:
)فهم(علللمايأتي:

اليستخدمالخشبفيصناعةأوانيالطهى. -1
يوجدهواءبينزجاجالنوافذ. -2
يوجداختناقفيالترمومترالطبي. -3
يجبعدمالضغطعلىالترمومتربأسنانكبقوة. -4

السؤالالرابع:
()تذكر:الغيرصحيحة(أمامالعبارةx(أمامالعبارةالصحيحةوعالمة)√ضععالمة)

الترمومترالطبيفيقياسدرجةحرارةالسوائل.)(ستخدمي -1
يوصلالنحاسالحرارةاسرعمناأللومنيوم.)( -2
نبوبةالشعرية.)(االيستخدمالزئبقفيالترمومتراتألنهاليلتصقبجدار -3
تنتقلالحرارةمنالجسمالساخنإلىالجسمالبارد.)( -4
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)تطبيق(-ب
لديكثالثةسيقانمجهولةمنموادمختلفةهيالحديدوااللومنيوموالنحاسوشمعولهباذاكان

ا؟مكنكالتعرفعلىمادةكلساقمنهكيفي



18

"  غاز النيتروجين،  غاز ثاني اكسيد الكربون،  غاز االكسجين" 

الثالثةالوحدة
مكوناتالغالفالجوى
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االختباراألول
أجبعناألسئلةالتالية:

السؤالاألول:
)تذكر(أكملالعباراتالتالية:

نسبةغازاألكسجين............وغازثانيأكسيدالكربون.........وغازالنيتروجين........... -1
منالغالفالجوي.

غازاألكسجين...........ولكنهيساعدعلى............. -2
البناءالضوئييمتصالنباتغاز.................وينتجغاز................فيعملية -3
يدخلغازالنيتروجينفيصناعة................التيتستخدملزيادةخصوبةالتربة. -4

السؤالالثاني:
)تذكر(أكتبالمصطلحالعلميالدالعلىكلعبارةمنالعباراتالتالية:

غازيستخدمفيإطفاءالحرائق. -1
غازيسمىباألزوتومعناها)عديمالحياة(. -2
مادةتستخدمكعاملمساعدفيتحضيرغازاألكسجين. -3
غازيتفاعلمعالماغنسيوممكونا أكسيدماغنسيوملونهأبيض. -4

السؤالالثالث:
فهم()علللمايأتي:

يستخدمغازالنيتروجينفيملءاإلطارات. -1
تضافالخميرةالىالعجائن. -2
األكسجين.تيحتاجمتسلقيالجبالإلىأسطوانا -3
غازاألوزونهامجداعلىسطحاألرض. -4

السؤالالرابع:
(تذكر):الغيرصحيحة(أمامالعبارةx(أمامالعبارةالصحيحةوعالمة)√ضععالمة) -أ

يدخلغازالنيتروجينفيتركيبجميعاألنسجةالحية.)( -1
عنداحتراققطعةمنسلكالحديدالمستخدمفيتنظيفالوانيفإنكتلتهاتبقىكماهي.)( -2
عندمايمرخاللهغازاألكسجين.)(يتعكرماءالجيرالرائق -3
يجمعغازالنيتروجينعندتحضيرهبإزاحةالماءألسفل.)( -4
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)تطبيقومستوياتعليا( -ب
الب الرسم ييوضح في التغيرات التالي فيهااني تنمو بركة في األكسجين تركيز

الطحالبالخضراء.













مستوياته؟لتركيزاألكسجينإلىأعلىوأدنىفيأيوقتيص

أعلىمستوىلتركيزاالكسجينعند.................. -1
أدنىمستوىلتركيزاألكسجينعند................. -2


شرحسببتغيرتركيزاألكسجينفيالبركة؟ا

....................................................................








تركيز األكسجين 

ً  6ظهراً   12مساءاً   6  12صباحاً   6  صباحا

منتصف الليل  
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االختبارالثاني
أجبعناألسئلةالتالية:

)تذكر(السؤالاألول:أكملالعباراتالتالية:
طىعوينسيتيليز............ويختلطمعغازاإلالغازالذييستخدمفيقطعولحامالمعادنهوغا -1

 لهب.................
 أكسيدالكربونمن.................و................ينتجغازثاني -2
 يستخدمغاز................فيصناعةالفوالذالذياليصدأ. -3
معشريطالماغنسيوممكونا مادةبيضاءوبإضافةقليلمنالماءيتكونغازيتحدغازالنيتروجين -4

.......... 
 فلفيالمخبارأثناءتحضيرهفيالمعمل.يجمعغازاألكسجينبإزاحة.............ألس -5
 عنصر.............أساستكوينالبروتينبجسماإلنسان -6

)تذكر(السؤالالثاني:أكتبالمصطلحالعلميالدالعلىكلعبارةمنالعباراتالتالية:
 س.مناالشعاعاتالضارةالقادمةمنالشمطبقةمنالغالفالجويتحميالجسم -1
 غازيستخدمفيالتبريد. -2
 الجلديةخاصةالحميدة.مغازيستخدمفيصورةسائلةفيعالجاألورا -3
تعلولكنهيساعدعلىاالشتعال.شغازالي -4

 فهم()السؤالالثالث:علللمايأتي:
 .قطعالغاباتيضربالبيئة -1
 يستخدمالنيتروجينفيتخزينالموادالقابلةلالنفجار. -2
 األفراطفيتناولالمشروباتالغازيةضار، -3
يعكرماءالجيرالرائقبمرورغازثانيأكسيدالكربونخالله. -4

السؤالالرابع:
(تذكر):الغيرصحيحة(أمامالعبارةx(أمامالعبارةالصحيحةوعالمة)√ضععالمة) -أ

 السيارات.)(تيستخدمثانياكسيدالكربونفيملءإطارا -1
 فوقأكسيدالهيدروجينينحلفيوجودثانيأكسيدالمنجنيزإلىماءوغازاألكسجين.)( -2
 قطعولحامالمعادن.)(فييستخدملهباألكسياستيلين -3
 فيالبناءالضوئييمتصالنباتاألكسجينويتصاعدثانيأكسيدالكربون.)( -4
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 )تطبيقومستوياتعليا( -ب
خاللعددمنالعملياتينطلقثانيأكسيدالكربونواألكسجينفيالهواء،كمايتمالتخلص

 ( عالمة ضع ، أدناه الموضح الجدول في ، العمليات من اخر بعدد العمودxمنها في )
المناسبلإلشارةإلىالعمليةالتيينطلقأويتمالتخلصمنخاللهامنثانيأكسيدالكربون

واألكسجين.
O2 ازالة O2اطالقCO2ازالة CO2اطالقالعملية

احتراقالوقودالحفري
تنفسالحيوانات

تنفسالنباتات
البناءالضوئي
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" الجهاز العصبي في االنسان ، الجهاز الحركي في االنسان " 

الرابعةالوحدة
التركيب والوظيفة في 

الكائنات الحية
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 ولاالختبار األ
  أجب على األسئلة التالية:

 أكمل العبارات االتية : -أ: السؤال األول

 يتكون الجهاز العصبي من ..................... و ....................... . – 1

 يقسم الجهاز الهيكلي إلى ....................... و .......................... . -2

.............. زوجا ً    مما عدد اعاعصاب الوويية  ًعصاب المخية ................. زوجاعدد األ -3

. 

 ماذا يحدث عند ....... ؟ –ب 

 التوقف الكلى لألفعال المنعكسة لدى الوخص الحى . -1

               عدم وجود مفاصل في الهيكل العظمى . – 2

 اكتب المفهوم العلمى الدال على كل عبارة من العبارات االتية :  -السؤال الثانى : أ

  المختلفة .استجابة سريعة تلقائية من الجسم نحو المؤثرات  -1

       وحدة بناء الجهاز العصبي . - 2

 اماين اتصال العظام بالعضالت . – 3

 موضع اتصال طرفي عظمتين . – 4

 على قدرته يفقد ثم ، أوال الكالم على قدرته ( الكحول تأثير منيفقد الشخص المخمور )  –ب 

 . التنفس الطبيعيثم يفقد قدرته على ، مستقيم ثانيا  خط في المشي

يمثل الترتيب الصحيح لتأثير الخمر ) الكحول ( على أجزاء الجهاز العصبي يلى  أي مما   

 ؟ المركزي 

 النصفان الكرويان. –المخيخ  –النخاع المستطيل  -م

 النخاع المستطيل . –المخيخ  –النصفان الكرويان  –ب 

 النصفان الكرويان . –النخاع المستطيل  –المخيخ  -ج 

 النخاع المستطيل –النصفان الكرويان  –المخيخ  -د

 

الغير ( امام العبارة  ×( امام العبارة الصحيحة وعالمة )  √ضع عالمة )  -أ  السؤال الثالث : 

 :صحيحة 

 (  )  يتحكم النصفان الكرويان في اعافعال المنعكسة .  -1

 ( )  . Hالمادة الرمادية بالحبل الوويي على شكل حرف  -2

 ( ) المثانة البولية من العضالت الالإرادية .عضالت  -3

 ( )  يحمى القفص الصدري الحبل الوويي . – 4

 - علل لما يأتي :  -ب

 إصابة النخاع المستطيل تؤدى إلى الوفاة .  - 1

 وجود تجويف بفقرات العمود الفقاري .– 2
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:  اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين -السؤال الرابع : أ 

النصفين الكرويين ( –الحبل الوويي  –) النخاع المستطيل .....في  تقع مرايز الحواس الخمسة  - 1

 محدودة الحرية ( –واسعة الحرية  –) عديمة الحرية صل الجمجمة ............    مفا - 2

(ن الكرويان النصفي –النخاع المستطيل  –) المخيخ بالحبل الوويي هو ...عضو يصل المخ  – 3

( 10 – 12 – 11ازواج )  من اعامام بعظمة القص ........عدد مزواج الضلوع الملتحمة  -5

 -أنظر إلى الشكل المرسوم أمامك ثم أجب : -ب 

هذا الوكل يمثل .......... - 1

 . (ج    ب   م )  الحروف ما تدل عليهايتب  - 2
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الثانياالختبار 
على األسئلة التالية:أجب 

 أكمل العبارات االتية : - م :السؤال األول

....................... . و  و المخيخ   يتريب المخ  من ..................... - 1

يتريب الحبل الوويي من مادة ............ خارجية تحيط بالمادة ............. الداخلية .  -2

ربط العضالت بـ العضالت مربطة طويلة تسمى ............ تعمل علىتمتد من مطراف  -3

 ..............

 حدد موضع االجزاء التالية بجسم االنسان : –ب 

النخاع المستطيل .   -1

  الفقرات العظمية .  – 2

الدال على كل عبارة من العبارات االتية :  العلمياكتب المفهوم   -السؤال الثانى :أ 

مريز التحكم في جسم اعانسان . – 1

 جهاز يتريب من المخ والحبل الوويي . – 2

المفاصل التي تسمح بالحرية في اتجاهات مختلفة . – 3

مناطق تفصل بين فقرات العمود الفقاري تحميها من اعاحتكاك ببعضها . -4

قارن بين :  -ب

العضالت اعارادية والعضالت الالإرادية . -1

 اعاعصاب المخية واعاعصاب الوويية . – 2

صحح ما تحته خط فى العبارات التالية :  –أ  السؤال الثالث :

. العضدتلتحم الضلوع من اعامام بعظمة  -1

. منتهيةتصل بجسم الخلية العصبية تفرعات  -2

في النصفين الكرويين. االفعال المنعكسةتوجد مرايز  -3

.  جيالتينيةمحور الخلية العصبية مغلف بطبقة  -4

اذكر وظيفة كل من : –ب 

المفاصل . - 1 

الجهاز العصبي . - 2

احذف الكلمات غير المناسبة مع ذكر السبب :   –السؤال الرابع : أ 

 اليد . –الساعد  –الساق  –العضد  – 1

القفص الصدري . –العمود الفقاري  –الجمجمة  –الطرفان السفليان  – 2

غلق العين عند –سحب اليد بسرعة عند وخز الدبوس  –إفراز اللعاب عند رؤية الطعام    -3

الموي . –اقتراب جسم فجأة 

القدم . –الساعد  –الساق  –الفخذ   -4

- علل لما يأتي :  -ب

يلزم عدم تناول اعاقراص المنومة إعا بوصف من الطبيب . – 1

 يجب تعريض الجسم ألشعة الومس لفترات مناسبة . – 2
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االختبار الثالث
أجب على األسئلة التالية:

أكمل العبارات االتية : - م :السؤال األول

تتكون الخلية العصبية من جزمين مساسيين هما .............. و ................. . – 1

يتحكم ............. في اعافعال المنعكسة   بينما المخيخ مسئول عن ................ . – 2

تتولد الحرية بسبب قدرة الخاليا ............ على اعانقباض واعانبساط . – 3

مريز التحكم في جسم اعانسان هو ............... . – 4

ماذا يحدث عند ....... ؟ –ب 

اذا يان العمود الفقاري عبارة عن فقرة واحدة .   -1

 عظام الجمجمة يانت رخوة . – 2
( امام العبارة  ×( امام العبارة الصحيحة وعالمة )  √ضع عالمة )  -أ  السؤال الثانى :       

:غير الصحيحة 

( )  تقع مرايز التفكير العليا في الحبل الوويي . -1

( يساعد فيتامين ) د( في الغذاء على تجنب اعاصابة بأمراض العظام مثل الكساح  ) -2

( )     محور الخلية مغلف بطبقة دهنية . -3

( )  زوجا من اعاعصاب تعرف باألعصاب الوويية. 12يخرج من المخ – 4

- علل لما يأتي :  -ب

 سحب اليد بسرعة عند وخزها بدبوس .  – 1

  وجود غضاريف بين فقرات العمود الفقاري .– 2

اكتب المفهوم العلمى الدال على كل عبارة من العبارات االتية :   -السؤال الثالث :أ 

  عضالت تنقبض وتنبسط تلقائيا بدون تحكم اعانسان . – 1

عضو يصل المخ بالحبل الوويي ومسئول عن اعافعال الالإرادية . – 2

 جهاز يتكون من اعاعصاب المخية واعاعصاب الوويية . – 3

المفاصل التي عا تسمح بالحرية . -4

اذكر مكان ووظيفة كل من :  -ب

 الضلوع . – 1

 اعاوتار .– 2

:  اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين -السؤال الرابع : أ 

نهائية ( –رئيسية  –) شجيريه  .............  ينتهى محور الخلية العصبية بتفرعات  – 1

الكوع ( –المعصم  –) الكتف   من المفاصل محدودة الحرية ............ – 2

القفص  –الجمجمة  –) الذراع  يكل المحوري عدا عظام .........يل ما يلى من مكونات اله – 3

الصدري (

(فقرة 33 – فقرة 32 – فقرة 31) ود الفقاري .............       فقرات العمعدد  -4

ما الفرق بين ........؟ -ب 

والطبقة الخارجية للمخ  .  الطبقة الداخلية  -1

عضالت الوجه وعضالت القناة الهضمية . – 2
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 االختبار الرابع
  أجب على األسئلة التالية:

 العبارات االتية :أكمل  - م :السؤال األول

 يمتد من جسم الخلية العصبية تفرعات ............ ويمتد من المحور تفرعات ............. . -1

 ........... .الفعل المنعكس يتم في ......... – 2

 عظمة العضد من عظام الطرف ............... والفخذ من عظام الطرف .............. . – 3

 بالعظام عن طريق ................ .ترتبط العضالت  -4

 حدد نوع كل مما يلى : -ب 

 مفصل الكتف . -1

 عضالت الذراعين . - 2

 اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين :  –: أ  الثانيالسؤال   

النصفان  –النخاع المستطيل  –مما يلى مسئول عن حفظ توازن الجسم ؟..... ) المخيخ  مي -1

 الكرويان (

 ( 31 – 15 – 12 ) يبلغ عدد اعاعصاب المخية ............ زوجا . -2

 الكوع ( –الفخذ  –)الريبة  من امثلة المفاصل واسعة الحرية ............ . -3

 –المثانة البولية  –من امثلة العضالت الالإرادية في الجسم عضالت .......... ) اعاطراف  -4

 جدار البطن (

  علل لما يأتي : –ب 

 مفصل الجمجمة من المفاصل عديمة الحرية  . – 1

 ضرورة تناول الغذاء الصحي الغنى بعنصري الكالسيوم والفوسفور . – 2

  اكتب المفهوم العلمى الدال على كل عبارة من العبارات االتية :   -السؤال الثالث :أ  

 علبة عظمية يوجد بداخلها المخ . -1  

 الهيكل الذى يضم الجمجمة والعمود الفقاري والقفص الصدري . -2  

 جزء من المخ يقع في الجهة الخلفية اسفل النصفين الكرويين . -3  

 يتلة عصبية يبيرة تحتوى على ماليين من الخاليا العصبية .  -4  

 ماذا يحدث عند .......؟ -ب

 فية للذراع .انبساط العضلة اعامامية وانقباض العضلة الخل – 1

 اذا يان الضلعان السائبان ثابتان . – 2

( امام العبارة  ×( امام العبارة الصحيحة وعالمة )  √ضع عالمة )  -أ  السؤال الرابع :       

 الخطأ :

 تتميز قورة المخ بلونها الرمادي وخلوها من التالفيف والتجاعيد .   -1

 يمتد الحبل الوويي داخل العمود الفقاري .   – 2

 تخرج اعاعصاب الوويية من النخاع المستطيل .   - 3

 جسامنا .أليعتبر الجهاز العضلي المحرك األساسي  – 4
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انظر الى الشكل الذى أمامك ثم اجب عن اآلتى : –ب 

في .................  قطاع عرضي يعبر عن  الوكل – 1

الوظيفة الى يقوم بها .......................  -2

( هي ..........................   1المادة )   -3

( هي ............................ 2المادة )  -4
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االختبارات العامة 

 على

 الفصل الدراسى األول 
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 االختبار االول

 :السؤال األول

 :أكمل العبارات اآلتية

 تعتمد عملية البناء الضوئي في النبات على وجود غاز ................ -1

 ................هي وحدة قياس الوزن    .............هي وحدة قياس الكتلة  -2

 100............. من درجة حرارة صفر درجة سيليزية إلى يبدم تدريج الترمومتر بـ  -3

 درجة سيليزية.

 يتريب جزئ غاز األوزون من ............ ذرات من األيسجين. -4

 يتكون الهيكل .............. من الجمجمة والعمود الفقاري والقفص الصدري. -5

  احسب :.  يجم على سطح األرض 6جسم يتلته )ب( 

 األرض .وزن الجسم على سطح  -1

 وزن الجسم على سطح القمر. -2

 

 : السؤال الثاني

 ( أمام العبارة غير الصحيحة: ( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )  ضع عالمة )  ) أ (

 .يتوقف وزن الجسم على يتلة الجسم فقط. -1

 يتكون هيكل الطرف السفلى من العضد وعظمتا الساعد وعظام اليد. -2

  تغير حجم السائل بتغير درجات الحرارة . هيفكرة عمل الترمومتر  -3

 . الجويالهواء  فيتعمل النباتات الخضراء على ثبات نسبة غاز األيسجين  -4

الغضاريف هي المناطق التي تفصل بين فقرات العمود الفقاري لتمنع احتكايها مثناء  -5

 الحرية.

ميسيد المنجنيز إلى ايسجين  ثانيوجود  فيينحل فوق ميسيد الهيدروجين  -6

 وهيدروجين.
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:علل لما يأتي ( ب) 

واني الطهي . آيستخدم األلومنيوم في صناعة  -1

يستخدم غاز ثاني ميسيد الكربون في إطفاء الحرائق . -2

 :السؤال الثالث

:اكتب المصطلح العلمى لكل مما يأتى

وحدة بناء الجهاز العصبي . -1

مقدار ما يحتويه الجسم من مادة. -2

التعبير عن حالة الجسم من حيث السخونة مو البرودة.مؤشر يساعدنا في  -3

يحيط بها مادة  Hعضو يتكون من مادة رمادية داخلية على شكل حرف  -4

بيضاء.

:السؤال الرابع

:اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين ) أ (

غاز .......... يدخل في ترييب البارود. -1

الكربون ـ النيتروجين(. ) األيسجين ـ الهيدروجين ـ ثاني ميسيد  

..........الغاز الذي يخلط مع غاز األسيتيلين لقطع ولحام المعادن هو . -2

بخار الماء ( –الهيدروجين  –النيتروجين  –)األيسجين   

نظيم العمليات الالإرادية.إصابة ...............  تؤدى إلى الوفاة   وذلك ألنه مسئول عن ت -3

النصفان الكرويان( –المخيخ  –الحبل الوويي  –) النخاع المستطيل   

يتم قياس وزن األجسام باستخدام الميزان ................. -4

ذو الكفة الواحدة( –الزنبريي  –ذو الكفتين  –) الحساس   

:اذكر أهمية واحدة فقط لكل مما يلى ( ب) 

الفقاري.العمود  -2 الميزان الزنبريي . -1



33

الثانياالختبار 

 :السؤال األول

:أكمل العبارات اآلتية

 تعتبر الحرارة صورة من صور ............ -1

مفصل المعصم من المفاصل ........................ -2

يعتبر ............. هو المسئول عن توازن الجسم مثناء حريته. -3

................ و................ عمليتييستهلك غاز األيسجين في  -4

وزن الجسم على سطح القمر يساوى  ........... وزنه على سطح األرض. -5

مخبار يحتوى على غاز فيعند وضع شريط من الماغنسيوم الموتعل  -6

النيتروجين ثم إضافة قليل من الماء يتصاعد غاز .................. 

ية من مجزاء الجسم المختلفة إلى المخ والعكسالجزء المسئول عن نقل الرسائل العصب -7

هو ..................

 : السؤال الثاني

:( أمام العبارة غير الصحيحة ( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )  ضع عالمة )  ) أ (

من مدوات قياس الكتلة. الرقميالميزان  -1

غاز األيسجين عا يوتعل ولكنه يساعد على اعاشتعال. -2

 الحرارة من الجسم البارد إلى الجسم الساخن .تنتقل  -3

من ممثلة المواد رديئة التوصيل للحرارة األلومنيوم . -4

الجهة الخلفية للمخ معلى النصفين الكرويين. فييقع المخيخ  -5

العضالت مزودة بأربطة طويلة تربطها بالعظام تسمى األوتار. -6

:علل لما يأتي ( ب) 

بالقلب والرئتين. الصدرييحيط القفص  -1

يستخدم ماء الجير الرائق في الكوف عن غاز ثاني ميسيد الكربون . -2
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 :السؤال الثالث

:اكتب المصطلح العلمى لكل مما يأتى

علبة عظمية يوجد بداخلها المخ. -1

استجابة تلقائية من الجسم نحو المؤثرات المختلفة . -2

.جهاز يستخدم لقياس  درجة الحرارة  -3

ثالث ذرات ميسجين ويوكل طبقة بالغالف الجوي.غاز يتكون من  -4

:السؤال الرابع

:اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين ) أ (

مي مما يلى مسرع توصيال للحرارة؟ -1

الحديد( –الزجاج  –اعالومنيوم  –) النحاس  

مي من الغازات التالية يوجد بنسبة ميبر في الهواء الجوي؟ -2

النيتروجين( –بخار الماء  –األيسجين  –) ثاني ميسيد الكربون 

جرام على سطح األرض يساوى تقريباً ........... 200وزن جسم يتلته  -3

نيوتن( 2000 –نيوتن  200 –نيوتن  20 – نيوتن 2)  

من عظام الطرف السفلى ...................  -4

عظمة العضد( –عظمتا الساعد  –عظمة الفخذ  –) عظام اليد 

الجهاز المبين يستخدم في )ب( 

تحضير غاز األكسجين في 

  . المعمل

ايتب ما تدل عليه األرقام      

. الموجودة على الجهاز

1-

2-
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االختبار الثالث

 :السؤال األول

:أكمل العبارات اآلتية

يعكر ماء الجير الرائق . ................. غاز  -1

.الوويي.................  من المخ والحبل  العصبييتريب الجهاز  -2

ينحل فوق ميسيد الهيدروجين في وجود ثاني ميسيد المنجنيز إلى ..........  -3

تخزين البترول وبعض المواد القابلة لالشتعال. فييستخدم غاز .............  -4

..........تقاس الكتلة باستخدام ............... بينما يقاس الوزن باستخدام ........ -5

:اذكر وظيفة واحدة فقط لكل مما يلى ( ب) 

العمود الفقاري. -2 القفص الصدري . -1

 : السؤال الثاني

:( أمام العبارة غير الصحيحة ( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )  ضع عالمة )  ) أ (

تتغير يتلة الجسم بتغير مكان الجسم . -1

األوتار موضع اتصال طرفي عظمتين . -2

صناعة المياه الغازية. فييستخدم غاز األيسجين  -3

درجة سيلزية .   100يبدم من صفر إلى  المئويتدريج الترمومتر  -4

زوجا من األعصاب تعرف باألعصاب المخية .  12يخرج من المخ  -5

5وى نيوتن فان يتلته تسا 20إذا يان وزن جسم على سطح األرض هو  -6

.  يجم

:علل لما يأتي ( ب) 

اختناق فوق مستوى السائل. الطبيالترمومتر  فييوجد  -1

عمليات التنفس إعا من نسبته ثابتة فيبالرغم من من ميسجين الهواء يستهلك  -2

.الجويالغالف  في
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 :السؤال الثالث

:لكل مما يأتى العلمياكتب المصطلح 

مواد تسمح بمرور الحرارة من خاللها. -1

العضو المسئول عن األفعال المنعكسة . -2

.منواع من العضالت تعمل تلقائيا وعا تستطيع من تتحكم فيها -3

تحمى األرض من األشعة  الضارة القادمة من الومس. الجويطبقة بالغالف  -4

:السؤال الرابع

:اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين ) أ (

إطفاء بعض منواع الحرائق. فييستخدم غاز .............  -1

بخار الماء( –النيتروجين  –ميسيد الكربون  ثاني –) األيسجين   

من المفاصل محدودة الحرية  مفصل ............ -2

(الرسغ – الكوع – الفخذ –الكتف  ) 

العضو المسئول عن حفظ التوازن في الجسم هو ......................... -3

الوويي(الحبل  – النخاع المستطيل –المخيخ  –النصفان الكرويان  )  

من المواد رديئة التوصيل للحرارة ...........   -4

الخوب ( –األلومنيوم    –الحديد  –) النحاس  

.)من حيث التدريج واعاستخدام( المئويو الترمومتر  الطبيالترمومتر )ب(  قارن بين 








































